
RO MÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor 
sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de 
lucru 

În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica şi

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.22" 1 alin.(3), art.38 alin(l) din Ordonanţa nr. 43
din 28 august 1997 (**republicată**) privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.867 - 870 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**)

privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.56, art.120 alin.(l), art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României , republicată;
- prevederile art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg

la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199 / 1997; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare primarului comunei, înregistrată la nr. 5639 din

06.09.2021; 
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tisău, judetul Buzau înregistrat 

la nr. 5132 din 16.08.2021; 



Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), c),d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
HO TĂ RĂŞT E: 

Art.1. Se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum din intravilanul comunei Tisău, judeţul Buzau, aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzău, având datele de identificare D.J. 100 H, de la Strezeni ,borna 19, Km 34, pînă la Grăjdana -borna 37, Km 18, pe o lungine de 16 KM, D.J. 203 G -Haleş, de la borna 30, km 25, până la borna 33, km 43, lungimea de 2,3 km pentru realizarea de lucrări de şanţuri şi podeţe pentru preluarea şi scurgerea apelor şi branşamente sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare. 
Art.2. (1) Preluarea în administrare a sectoarelor de Drum Judeţean, prevăzute la art.I, se va realiza prin contract de dare în administrare încheiat între Consiliul judeţean Buzău şi U .A. T -comuna Tisău prin Consiliul local Tisău. 

(2) În contractul de dare în administrare vor fi prevăzute obligaţiispecifice corelative dreptului de administrare, în conformitate cu legislaţia incidentă în domeniul administrării drumurilor publice. 
(3) Se împuterniceşte primarul U.A.T.- comuna Tisău, să semneze, înnumele şi pe seama Consiliului local Tisău, contractul de administrare prevăzut la art.2 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

fNr. ___ _ 

Data: 30 septembrie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONTRASEMNEAZĂ: 
Secretar general al comunei Tisău, 

l��CANU 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Tisău în sedinţa ordinara din data de 30 septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. I), 2) sau 3) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, rep., cu un număr de / 3 voturi pentru-=abţineri şi--=:voturi împotrivă, din numărul total de /j_ consilieri în funcţie şi / 3 consilieri prezenţi la sedinţă. 
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CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

RAPORT DE AVIZARE 

prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor 
sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau 

Subsemnaţii Mihai Gheorghe, preşedinte al comisiei, Tudor Irina - Mihaela secretar al 

comisiei şi membrii Istudor Auraş, Mocanu Costică şi Avram Ionel, întruniţi în sedinţă de lucru, 

procedam la analizarea propunerii făcută de domnul Primar, la proiectul de hotărâre prin care se 

solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în 

administrarea Consiliului judeţean Buzau. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra proiectului 

este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul de hotărâre şi propune consiliului 

local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea proiectului iniţiat în forma propusă. 

Secretar, 

r Irina Mihaela 



CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Nr. CU'o I _Jo DtJ 2t:> V

RAPORT DE A VIZARE 

prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor 
sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau 

Subsemnaţii, Iamandei Nelu - Ionuţ preşedinte al comisiei, Lache Dorei
Eusebiu, secretar al comisiei, împreună cu membrii Dinu Vemel, Mihai Gigiel şi
Mihai Ion, întruniţi în şedinţa de lucru, procedăm la analizarea propunerii făcută de
domnul Primar, la proiectul de hotărâre prin care se solicită preluarea în
administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea
Consiliului judeţean Buzau.

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra
proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul
de hotărâre şi propune consiliului local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea
proiectului iniţiat în forma propusă.

Preşedinte,
Iamandei Nelu - Ionut
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Secretar,
Lache �?W-,�biu
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CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale, culte, 
munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. 
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RAPORT DE A VIZARE 

prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor 
sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau 

Subsemnaţii Vişan Romulus - Aurelian, preşedinte al comisiei, Boţoacă Lucian 

secretar al comisiei şi Gheorghe Cătălin - Flavian membru, întruniţi în sedinţă 

de lucru, procedăm la analizarea propunerii făcute de domnul Primar, la proiectul 

de hotărâre prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local 

Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean 

Buzau. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra 

proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil 

proiectul de hotărâre şi propune consiliului local în şedinţă de lucru adoptarea 

proiectului iniţiat în forma propusă. 

Preşedinte 

Visan Romulus - Aurelian 
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Apele fluviale colectate în timpul precipitaţiilor însemnate se colectează pe 
partea carosabilă a drumului sătesc sau comunal şi ajung în intersecţia cu drumul 
judeţean şi deversează peste partea carosabilă, aducând material solid pe care îl 
depune în intersecţiile sau în curţile din vecinătatea intersecţiei. 

A vând în vedere situaţiile cu care autorităţile publice locale s - au confruntat în 
ultimul timp din cauza precipitaşiilor abundente ce au dus la revărsarea apelor în 
gospodăriile cetăţenilor şi pagubele create, cât şi nenumăratele adrese din partea 
Instituţiei Prefectului şi ISU Buzău prin care se solicită luarea de măsuri pentru 
evitarea pagubelor produse de inundaţii, se impune necesitatea executării unor 
lucrări de modernizare. 

În conformitate cu prevederile legale, în baza motivelor expuse mai sus, supun 
dezbaterii şi aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 

MIHAI 



Nr.5132 /16.08.2021 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, Comuna Tisău, Judeţul Buzău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

E-mail: primariatisau@yahoo.ro
Web site: https://www.comunatisau.ro/ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
/ 

la proiectul de hotărâre prin care se solicită preluarea în administrarea-Consiliului 
Local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Buzău, în vederea realizării obiectivelor de investiţii ''Branşamente sistem de 
alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare'' şi ''Realizare de lucrări de 

şanţuri şi podeţe pentru preluarea şi scurgerea apelor" în comuna Tisău, judeţul 
Buzău 

Subsemnatul Petre Cristinei-Bogdan, consilier în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tisau, 

Având în vedere: 
-Prevederile Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Adresa Companiei Naţionale de Investiţii cu numărul 22741/22.05.2021,

înregistrată la instituţia noastră cu numărul 3949/24.06.2021, prin care ni se 
comunică faptul că, în prezent, obiectivul de investiţii "Branşamente sistem de 
alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tisău, judeţul Buzău'' 
se află pe Lista sinteză a subprogramului "Fose septice, microstaţii de epurare, 
sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare", aprobată cu Ordinul 
M.D.L.P.A. nr.688 din 13.05.2021;

-Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale
pe cw·surile de apă al Comitetului Local de Situaţii de Urgenţă Buzău 2018-2021. 

Crearea unui nivel adecvat al infrastructurii este fundamentală pentru 
dezvoltarea economică, socială şi generală echilibrată, la nivelul comunei Tisău. 
. Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, 

existând un risc major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului. 
·.. Reţelele edilitare joacă un rol strategic pentru civilizaţia umană,

indispensabil în dezvoltarea economică şi socială, indiferent că este vorba despre 
reţele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, energie 
electrică, reţele de telecomunicaţii, iluminat public. 

Comuna Tisău nu are reţea de canalizare a apelor uzate. Apele uzate din 
locuinţe ş1 de la grajdurile de animale sunt evacuate în gropi 
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Intersectiile drumurilor sătesti si comunale de interes local cu drumul 
, , , 

judeţean 100 H reprezintă capătul drumului de munte, ce are panta peste 3,5%, 
acestea neavând şanţuri, rigole sau betoane pentru preluarea apelor. 

Apele fluviale colectate în timpul precipitaţiilor însemnate se colectează pe 
partea carosabilă a drumului sătesc sau comunal şi ajung în intersecţia cu drumul 
judeţean şi deversează peste partea carosabilă, aducând material solid pe care îl 
depune în intersecţii sau în curţile din vecinătatea intersecţiei. 

Conform art. 38 din OUG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
actualizată, cu completările şi modificările ulterioare, se specifică faptul că pe 
sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi rurale, locuitorii sunt 
obligaţi să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile, 
trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le 
deţin. Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la prop[ietăţi către 
drumurile naţionale revine autorităţilor administraţiei publice locale. Intreţinerea 
drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile de rang 
superior revine administratorilor drumurilor colectoare. 

A vând în vedere situaţiile cu care autorităţile publice locale s-au confruntat 
în ultimul timp datorită precipitaţiilor abundente ce au dus la revărsarea apelor în 
gospodăriile cetăţenilor şi pagubele create, cât şi nenumăratele adrese din partea 
Instituţiei Prefectului şi ISU Buzău prin care se solicit luarea de măsuri pentru 
evitarea pagubelor produse de inundaţii, se impune necesitatea executării unor 
lucrări de modernizare. 

Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore s-a procedat la 
identificarea zonelor de risc pentru siguranţa populaţiei, cât şi a celor care 
tranzitează comuna, se consideră oportună executarea unor şanţuri şi podeţe de 
scurgere a apelor pluviale de pe drumurile comunale şi drumurile săteşti care se 
intersectează cu DJ 100 H pentru evitarea inundării părţii carosabile şi evitarea 
producerii de pagube în gospodăriile aflate în zonele de risc. 

Sursa de finanţare-fonduri proprii, Capitolul 84, "Drumuri si Poduri". 

Luând în considerare cele mai sus menţionate, propun spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre prin care se solicită preluarea în administrarea 
Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului 
Judeţean Buzău, în vederea realizării obiectivelor de investiţii ''Branşamente 
sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare'' şi ''Realizare de 
lucrări de şanţuri şi podeţe pentru preluarea şi scurgerea.apelor'' în comuna Tisău, 
judeţul Buzău, astfel: 

-DJ lOOH, de la Strezeni-borna 19, km 34, până la Grăjdana-boma 37, km 18,
Lungime: 16 km 
-DJ 203 G- Haleş, de la borna 30, km 25, până la borna 33, km 43, Lungime: 2,3 km

Consilier / 
Petrerdan 
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